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POMOC HASIČŮ V BOJI
S PANDEMIÍ KORONAVIRU

V uplynulých týdnech členové domažlického sboru dobrovolných hasičů významně pomáhali při zvládání pandemie Covid-19. Dvoučlenné týmy obden dezinfikovaly autobusové a
vlakové zastávky, tlačítka u semaforů i vchody na úřady, do škol a domovů pro seniory. Členové jednotky SDH Domažlice také vyjeli na žádost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje do areálu Domažlické nemocnice, kde pomohli zřídit dekontaminační stanoviště pro vozidla a posádky zdravotnických záchranářů.
Foto: SDH Domažlice
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Zpravodajství
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
dnešní úvodník
bych rád věnoval
Čerchovu, který je
nejen nejvyšším
vrcholem a symbolem
Českého
lesa, ale i místem, na kterém můžeme
sledovat historii našeho kraje od konce
19. století až po současnost.
Zažil období slávy a rozkvětu, ale i období smutku, a to v době dvou totalit,
nacistické a komunistické, kdy se stal
horou uzamčenou a nepřístupnou.
Letos se jedna kapitola jeho bohaté historie uzavře. Z vrcholu Čerchova
zmizí zchátralé vojenské objekty (zmizí i z Malinové hory a Bystřice). Městu
se po dlouhých a spletitých peripetiích
za účasti celé řady zainteresovaných
subjektů podařilo nejen vyřešit složité
majetkové poměry, ale i získat dotaci,
která pokryje 85 % nákladů na demolice. Demoliční práce by měly začít již v
květnu letošního roku, zároveň probíhá
příprava na přestavbu budovy bývalé
roty na restauraci, turistickou ubytovnu
s expozicí historie Čerchova. Pokud
vše vyjde podle představ, s rekonstrukcí by bylo možné začít v příštím roce.
Letošní letní sezona na Čerchově nám
zřejmě přinese řadu omezení, která
si demoliční práce vyžádají, prosím
proto všechny, kteří na vrchol zavítají,
o pochopení a trpělivost, výsledek za
to bude určitě stát.
Zdeněk Novák,
starosta města
P.S. Obrátila se na mě paní doktorka
Bauerová se žádostí, abych jejím jménem veřejně poděkoval zaměstnancům Domažlických technických služeb,
zejména pánům Zavadilovi, Malému,
Šteffkovi a Bezděkovi za ochotu a nezištnou pomoc v souvislosti se zajištěním úklidu sněhu a odstraněním náledí
v okolí jejího domu v letošní zimě. Rád
tak činím.
Setkání se starostou města si občané
mohou objednat na tel. čísle
379 719 141 nebo 379 719 146.
Pravidelné zasedání zastupitelstva
města se v koná ve středu 28. dubna
2021 od 16 hodin v sále MKS.
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Rozpočet města schválen
Zastupitelstvo města schválilo ve středu
10. března rozpočet města Domažlice na
rok 2021 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 449 844 080 Kč a výdaji ve
výši 565 064 160 Kč. Schodek 115 220
080 Kč bude pokryt úvěry.
Výše investiční rezervy činí 227 835 530
Kč. Největší investicí v letošním roce bude
demolice chátrajících vojenských objektů
na Čerchově, Malinové hoře a Bystřici.
Náklady se odhadují na 30 milionů korun, na většinu z nich se podařilo získat
dotaci. Investice 25 milionů korun půjde

do základní školy v Komenského ulici na
zajištění kvalitní konektivity (internetové
připojení a síť), bezbariérovosti (stavba
výtahů) a výstavbu nových učeben.
V letošním roce bude dokončena i výstavba nové mateřské školy pro 75 dětí
v Petrovické ulici. Na tuto akci se počítá
se zhruba 20 miliony korun.
Zastupitelé rovněž schválili příděl do sociálního fondu 2 237 520 Kč a příděl do
Fondu pro obnovu lesa 4 893 000 Kč.
Kompletní rozpočet je zveřejněn na
webových stránkách města.
(job)

Památník osvobození
v Domažlicích

Každoroční připomínka osvobození americkou armádou je pro naše město chvílí
neobyčejně významnou a slavnostní.
Tradičně v rámci těchto májových oslav
dochází k řadě setkání, přičemž k těm bezesporu nejdojemnějším patří potkávání
s našimi americkými přáteli, veterány II.
světové války, jejich rodinami, zástupci
sesterského města Two Rivers.
V souvislosti s tím došlo na sklonku
loňského roku k něčemu mimořádnému
- rodiny amerických veteránů, čestných
občanů města Matta Konopa, Roberta
Gilberta, Jamese Duncana a Hermana
Geista, nás oslovily s přáním, aby byl v
Domažlicích vybudován památník osvobození města věnovaný připomínce těchto mužů, přičemž ony samy už v Americe
uspořádaly sbírku na pořízení uměleckého díla, jejíž výtěžek ve výši 330 tisíc korun věnují městu.
Naši američtí přátelé předpokládali, že
se současná nepříznivá epidemiologická
situace uklidní, a projevili přání, aby byl
památník odhalen 5. května, a oni se budou moci této slavnostní události osobně
zúčastnit.
Ohledně realizace pomníku byl osloven klatovský sochař Václav Fiala, jenž
připravil návrh včetně makety, který následně donátoři odsouhlasili. Památník
se sestává ze dvou komponentů: kamenných lavic a kamenného stolu, na kterém
budou ztvárněny vojenská přilba a chodský klobouk, a samotného památníku žulového monolitu s motivem americké
a české vlajky. Pro umístění památníku
byl vybrán pozemek v Chodské ulici pod
zahradou Chodského hradu, tedy místo,

kolem kterého přicházeli v květnu 1945
první američtí vojáci do našeho města.
Vnuk M. Konopa, Patrick Dewaine, v reakci na zaslaný návrh památníku napsal,
že kombinace vojenské přilby (půjde o
věrnou kopii přilby jeho dědečka) a chodského klobouku je úžasná, neboť zatímco
jeho dědeček nosil tuto přilbu, jeho pradědeček nosil chodský klobouk.
Město se rozhodlo přispět na vybudování památníku dvojnásobnou částkou ve
srovnání s darem z USA tak, aby vznikla
důstojná připomínka nejen amerických
vojáků, čestných občanů města, ale
všech, kteří se na osvobození Domažlic
podíleli. Kombinace památníku s místem,
kde bude možné posadit se, odpočinout
si a zamyslet se nad událostmi sice minulými, ale věřím, že stále promlouvajícími
k lidem žijícím v dnešní době, považuji za
skvělý nápad.
Zdeněk Novák,
starosta města
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Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu babor@idomazlice.cz. Materiály je možné ponechat také v Městském informačním centru - Chodské náměstí 96, Domažlice. Uzávěrka inzerce je do 5. dne, ostatní do 10. dne
v předchozím měsíci. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Tisk: CV print Domažlice, Cihlářská ul. Registrační číslo
MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízených inzercí.
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Dva smrky před školou
nahradí tři nové stromy
V rámci rozsáhlých investic v základní
škole v Komenského ulici budou provedeny i sadové úpravy před prostřední spojovací částí školního areálu. V plánu je
instalace sezení, nový chodník a obrubníky kolem zelené plochy a pomníku K.
M. Čapka Choda a také zelený popínavý
plot k odclonění sousední silnice 1. třídy.
Součástí kompletních prací je i pokácení
dvou smrků stříbrných, které byly ve špatném stavu. K jejich odstranění došlo ve
čtvrtém březnovém týdnu. Počítá se i s
výsadbou náhradní zeleně.
,,Strom se nacházel u základní školy.
Místo je velice frekventované, jak dětmi
chodícími do školy, tak lidmi mířícími na
autobusové nádraží. V dopadové ploše
stromu je silnice 1. třídy, která je velice
frekventovaná. Na první pohled byl strom
vitální a bez známek poškození. Na místě nebyla patrná žádná přítomnost dřevokazných hub. Větve zasahovaly téměř
do budovy, kořenový systém byl bez poškození, díky stavbě je ale pravděpodobně jednostranný. Mělký kořenový systém,
který smrky mívají, by v tomto případě
neměl být ovlivněn takto zásadně, především v obytné zóně. Vzhledem k tomuto
faktu se dal předpokládat možný vývrat.
Při důkladnějším prohlížení byl i patrný
náklon stromu směrem od budovy, což i
mění těžiště stromu směrem od slabšího

bodu v kořenovém systému," zmiňuje odborný posudek.
,,Nepřijde nám to, ale tolik zeleně dříve ve
městech v celém středoevropském prostoru nebývalo. Až v polovině 19. století
naši předkové začali vysazovat libosady sady a parky. Zeleň se tehdy do měst dostala výraznou měrou. Po 150 letech řada
stromů tvoří neopakovatelnou kulisu, zároveň ale chřadne a musí být nahrazována. Zároveň musíme připomenout, že se
hodně zeleně sázelo za dřívějšího režimu
v rámci brigád na veřejných prostranstvích v zástavbě. Vznikla řada povedených výsadeb, ale také mnohé nevhodné.
Často se to týká smrků, které patří do
lesa, a ne do těsného sousedství domů. A
po zhruba půlstoletí od jejich zasazení se
blíží i standardní doba na jejich pokácení,
čímž vznikají mnohé komplikace," konstatoval místostarosta Stanislav Antoš.
Z důvodu zachování přítomnosti veřejné
zeleně v této lokalitě odbor životního prostředí uložil novou výsadbu dřevin, které
nahradí stávající stromy a vytvoří do budoucna cenný a bezpečný prvek městské
zeleně.
Současně s uložením náhradní výsadby
byla stanovena následná péče v délce 5
let pro zajištění ujmutí stromků. Vysazeny budou smrk ztepilý, javor a střemcha
obecná.
(job)

Minuta ticha za oběti Covid-19

Domažličtí zastupitelé uctili v úvodu svého prvního březnového zasedání spolu s dalšími přítomnými minutou ticha všechny občany, kteří zemřeli v poslední
době v souvislosti s nemocí Covid-19.
Foto: (job)

Nevhodně vysazené smrky před ZŠ
Komenského nahradí jiné dřeviny.
Foto: Městský úřad Domažlice

KRÁTCE:
l Prodej bytové jednotky 1+1 v Pelnářově ulici 392 v Domažlicích o velikosti
50,4 m2 schválili zastupitelé. V prvním
a druhém kole se o koupi nepřihlásil žádný zájemce. Mezi jednotlivými koly byla
snižována minimální cena, kterou museli
případní zájemci nabídnout.
,,Ve 3. kole byly doručeny tři nabídky,
z nichž nejvyšší činila 1 277 777 korun,"
uvedl starosta Zdeněk Novák. Byt je
umístěn ve 3. patře bytového domu.
l Zastupitelé rozhodli i o výši dotace na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021 na
území Plzeňského kraje.
Schválili příspěvek Plzeňskému kraji ve
výši 388 290 korun. Ten kryje část nákladů na dopravu, která spojuje Domažlice
s okolními obcemi. Pro srovnání - v roce
2020 byla poskytnuta dotace 390 250 korun, v roce 2019 tato částka činila 393 155
korun.
(job)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu
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Odemykání České
studánky se odkládá
Vzhledem k současné pandemické situaci byl výbor Klubu českých turistů
Domažlice donucen posunout termín
tradiční akce Odemykání České studánky ze 17. dubna na dobu, kdy to epidemická situace dovolí.
,,Užívejte si zatím individuálně vycházky do jarní přírody. Bude líp!" vzkazují
členové výboru.
Česká studánka je silný pramen vytékající na úbočí Myšího vrchu ve výšce
720 metrů nad mořem. Vzniká tak Vavřinecký potok, který se vlévá do Teplé
Bystřice.
Okolí bylo upraveno Klubem českých
turistů roku 1901. V letech 1939-1945
a 1950-1990 byl vstup do okolí studánky zapovězen. V roce 1968 byl přístup
na pár měsíců možný, až v roce 1990
byl členy Klubu českých turistů opraven
altán a studánka se stala opět místem,
kam lidé chodí na vycházky. Přístupné

je z České Kubice po turistické značce
(nejprve červená a pak žlutá) a také
z Čerchova (po modré).
Každoročně se koná symbolické odemykání a zamykání studánky za účasti
několika stovek zájemců (vždy v dubnu
a v listopadu). Akce symbolizují zahájení a ukončení hlavní turistické sezony.
Tradice byla zahájena 18. dubna 1993.
Pravidelná bývá účast turistů ze spolku
Waldverein Furth im Wald, klenečského
pěveckého sboru Haltravan a trubačů
OMS Domažlice.
(job)

Zemřel Miloš Novotný
Do Domažlic přišla
z Prahy smutná zpráva,
ve středu 3. března se
na věčnost odebral pan
Miloš Novotný.
Miloš Novotný byl velkým domažlickým patriotem. V našem městě
se narodil a vyrůstal na
Hořejším
předměstí.
Jako dítě se učil hrát na
violoncello a vztah k muzice mu vydržel po celý
život. V pozdějším věku
se naučil hrát na dudy,
což v sobě symbolicky
spojilo jeho zájem o kulturu i zdejší region. K popularizaci Chodska přidal ještě
jeden významný vklad, a to knihu Jaroslav
Špillar malíř Chodů.
Pokud z jeho bohatého života zmíníme
některé body jeho pozemského putování,
tak za zmínku stojí, že vystudoval žurnalistiku, maloval obrazy a jeho další velkou
láskou byli koně - účastnil se závodů koňských spřežení.
Miloš Novotný ale především zůstane
v paměti každého zdejšího občana zapsán
jako neúnavný organizátor. Poslední léta
svého života věnoval dokončení památníku bitvy u Domažlic na Baldově. Pokud se
poutník zastaví před mohutným žulovým
kalichem od sochaře Václava Fialy, jistě si
neuvědomí, jak dlouhá cesta k dokončení

této památky byla. Miloš
Novotný se v roce 2009
postavil do čela Společnosti pro památník bitvy u
Domažlic, která vnesla do
společnosti téma dokončení pomníku a veřejnosti
předložila několik konkrétních návrhů.
Následnou spoluprací
s městem Domažlice, které
se stalo hlavním finančním
a organizačním garantem
stavby, se dílo podařilo
završit slavnostním odhalením v roce 2015. K
této příležitosti Miloš Novotný sepsal se
spoluautorem Jiřím Krutinou knihu Bitva
u Domažlic, která byla oceněna prestižní
Cenou Jaroslava Golla. Aby místo spojené
s významnou historickou událostí
průběžně vstupovalo do povědomí široké
veřejností, pořádal zde o prázdninách jazzový festival. Co říci na závěr: kdo s panem Milošem Novotným kdy jednal, jistě si
ponese v mysli jeho příjemné a důstojné
vystupování, věcnost, hluboký zápal pro
věc, snahu spojovat lidi pro zdar dosažení díla, a to vše orámované láskou k jeho
rodnému městu i celému zdejšímu kraji...
Pane Miloši Novotný, děkujeme za vše,
co jste nejen pro své rodné město vykonal.

Stanislav Antoš,
místostarosta města
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Nový systém
umožní on-line
rezervaci
Od 1. dubna bude spuštěn ve zkušebním
provozu (pondělí a středa) rezervační systém pro online objednání na konkrétní den
a hodinu pro vyřízení žádostí o občanské
průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy a žádostí týkajících se registru vozidel.
Dle epidemiologické situace a skutečného
zájmu bude systém rozšířen o další dny.
Díky aplikaci se zájemci mohou objednat
na úřad v termínu a hodině, která jim vyhovuje.
Odkaz na rezervační systém bude zveřejněn na internetových stránkách města,
www.domazlice.eu, kde žadatelé naleznou také podrobný postup pro zarezervování konkrétního dne a času pro návštěvu
požadovaného pracoviště.
(MěÚ)

Na radnici vlála
tibetská vlajka
10. března vlála z okna domažlické radnice tibetská vlajka. Tento symbolický akt
připomněl 62. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci. Domažlice se k této
tradici připojují každoročně téměř dvě desítky let. Akce vznikla v západní Evropě
v druhé polovině 90. let.
V posledních letech se do akce v Česku
zapojuje více než 700 radnic, posledních
10 let se tibetské vlajky objevují i v oknech
školských institucí.
(job) Foto: (toš)
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Domažlice koupí lesní
pozemky u Spáňova
Nabídku na nákup lesních pozemků
v katastrálním území Spáňov do majetku města schválili domažličtí zastupitelé.
Cena je stanovena na 12 Kč/m2.
,,Jde o tři lesy různé kvality o celkové
rozloze 7199 m2, dva lesní pozemky navazují přímo na městské lesy, jeden je
pak poměrně blízko. Stav lesů není ideální, v jednom proběhlo kácení, neboť
ho napadl kůrovec, ale z dlouhodobého
strategického hlediska se nám nákup vyplatí," říká starosta Zdeněk Novák.
Domažlice mají navíc od začátku roku
založený Fond pro obnovu lesa, ze kterého by případný nákup spáňovských lesů
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Chystá se
47. ročník Jízdy
historických vozidel

byl zaplacen. Jde tak o vůbec první využítí zdrojů z tohoto fondu. Peníze v něm
pocházejí z finanční náhrady, kterou získalo město od státu za pokácené městské stromy kvůli připravované stavbě obchvatu Babylonu.
„Obdrželi jsme peníze jako náhradu provozní škody v souvislosti s plánovaným
obchvatem Babylonu, jehož výstavba se
razantně dotkne našich lesů. Proběhne
v nich velké kácení. Naší filozofií je, aby
se tyto peníze nevydaly na jiný účel a aby
se lesní fond, o který jsme tímto zásahem
přišli, podařilo doplnit,“ řekl krátce po založení fondu domažlický starosta. (job)

Lidé podporují zdravotníky,
záchranáře i řidiče sanitek
Začátkem března rozjelo MKS Modrá
hvězda Kdyně akci na podporu pracovníků Domažlické nemocnice ´Vitamíny
lékařům a zdravotníkům´. Hned v úvodu
se dobrovolná aktivita rozrostla několika směry. Nápadu se chytla i infocentra
v Domažlicích a Poběžovicích, která se
rychle připojila, a záběr pozorností pro
obětavé zdravotníky a další personál v
první linii se rozrostl o sladkosti, pochutiny, domácí dobroty nebo milé vzkazy.
Hned v prvním březnovém týdnu kdyňské organizátorky s dárky od veřejnosti
zajely do nemocnice dvakrát, drobné

poděkování dostalo i osazenstvo zdravotnické záchranné služby a řidiči sanitní převozní služby.
V první den, kdy se akce rozeběhla v
domažlickém infocentru na Chodském
náměstí - v pondělí 8. března, se v příjmovém okénku infocentra sešla záplava profesionálních Perníčků z Chodska,
koláčků, sladkého cukroví, oplatek,
energetických nápojů, ovoce, zelenina,
čokolády, sušenky, oříšky, bonboniera,
káva, čaj i další pozornosti. První převoz dárků od domažlických dárců personálu nemocnice se zrealizoval hned
ve středu dopoledne. Následovaly další
dva závozy domažlickým záchranářům,
další řidičům sanitní Zdravotnické dopravní služby a pak znovu dvakrát do
nemocnice. Akce pokračuje, zájemci se
do ní mohou zapojit v informačním centru v Domažlicích v pracovní dny od 8 do
15 hodin. Kromě předání malých dárků
je smyslem akce vyjádřit personálu nemocnice a dalším zdravotníkům velký
dík, podporu a sounáležitost v těžkém
období.
(job)

Gymnaziální oslavy
jsou přesunuty na říjen
Před 150 roky se začala psát historie
domažlického gymnázia, neboť dne 26.
června 1871 zastupitelstvo královského
města Domažlice schválilo listinu, která
stanovila zřízení 1. třídy nižšího reálného gymnázia od školního roku 1871/72.
Toto významné výročí si chtěla škola
připomenout spolu se svými absolven-

ty i širokou veřejností v závěru června.
Vzhledem k nejistému vývoji epidemiologické situace bylo ale rozhodnuto, že
se oslavy překládají až na první říjnový
víkend.
Doufejme, že pak už nic nebude bránit
realizaci plánovaného programu v plném rozsahu.
Jan Pek

Pořadatelé z AMK Domažlice Veteran car
club chystají 47. ročník populární akce Jízda historických vozidel. Letos by se měla
jet v sobotu 21. srpna.
Domažličtí radní odsouhlasili v tento den
uzavírku horní části náměstí Míru od křižovatky s ulicí Boženy Němcové (od č. p. 70,
120) k č. p. 49.
Uzavírka bude platná v době od 8:00 do
13:00 hodin s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému a budou respektovány aktuální epidemiologické podmínky.
Loňského ročníku se zúčastnilo 80 veteránů.
Foto: AMK Domažlice (job)

Přeložení kabelu
nízkého napětí
Dalším přípravným krokem k chystané
výstavbě bytových domů v lokalitě vojenského seřadiště v areálu bývalých kasáren v Petrovické ulici je přeložení kabelu
nízkého napětí. Ten v současné poloze
překáží budoucí výstavbě inženýrských
sítí (komunikace, chodníky, vodovod,
elektrické vedení, kanalizace).
,,Předběžné náklady jsou vyčísleny
na 961 tisíc korun," uvedl starosta Zdeněk Novák. Přeložení bylo projednáno s
energetiky z ČEZ, radní schválili smlouvu
o budoucí realizaci přeložky.
Ta je dalším krokem v přípravě lokality na
budoucí výstavbu bytových domů. Mezi
ty předcházející patřilo kácení náletových
dřevin nebo demolice menšího objektu,
kde působila prodejna cash&carry. (job)

Zpravodajství
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Další protierozní opatření v Domažlicích
Na počátku března předal investor,
město Domažlice, vítězi výběrového
řízení, firmě Petra Beneše, staveniště, jímž je rokle při cestě z města na
Vavřineček. Do konce září zde vzniknou
hráze (a ve spodní části rokle suchá
nádrž), které jsou dalším významným
krokem v realizaci projektu ochrany
Domažlic před povodněmi a záplavami.
Akce může být zahájena díky Ministerstvu zemědělství ČR, které oficiálně
přidělilo finance na realizaci projektu
"Protierozní opatření rokle", a to ve výši
ceny stavby 2 962 866 Kč.
Správní orgán totiž shledal, že toto meliorační opatření je ve veřejném zájmu.
Na realizaci projektu a hospodárné čerpání finančních prostředků dohlíží Plzeňský kraj.
Cílem díla je bránit vodě při přívalových
deštích zaplavovat Waldhegerovu ulici
a zároveň znemožnit splavování půdy.
Mimochodem podobné byly i důvody,
které vedly před 150 lety radu města k
tomu, alespoň částečně problém řešit, a
to výsadbou stromů v tehdy zcela holé
rokli.
Autorským dozorem stavby bude Ing.
Antonín Kavan, který je autorem již několika realizovaných projektů, jejichž
jednotlivé etapy již byly provedeny, případně se jejich realizace blíží.
Konkrétně v posledních letech byly
odbahněny rybníky na Zelenově, rybník
Jezero, přibyly vodní nádrže nad Jeze-

V rokli u cesty na Vavřineček vzniknou protierozní opatření.
rem, zrekultivován byl Petrovický potok,
na bývalém vojenském cvičišti vyrostly
tři nádrže, rozšířen byl most v ulici npor.
O. Bartoška a navazující koryto Zubřiny

Placení místního poplatku za
komunální odpad
Oznamujeme všem obyvatelům města
Domažlice - poplatníkům místního poplatku za komunální odpad, že v měsíci březnu byla provedena distribuce poštovních
poukázek k úhradě místního poplatku za
komunální odpad na rok 2021.
Poplatek je splatný do 30.04.2021.
Bližší informace lze získat v Obecně závazné vyhlášce města Domažlice č. 4/2019,
v platném znění, a to na internetových
stránkách města Domažlice v sekci samospráva - vyhlášky a nařízení města.

Ve stávající epidemické situaci prosíme
o úhradu složenky nejlépe bezhotovostně
prostřednictvím bankovního převodu v internetovém bankovnictví s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem
poplatku. Při úhradě na pokladnách MěÚ
Domažlice (náměstí Míru 1 a U Nemocnice
579) prosíme využívejte přednostně platbu
kartou.
Případné dotazy zodpoví pracovnice finančního odboru na telefonním čísle
379719166.
Odbor finanční MěÚ Domažlice

Foto: (osm)

atd. Kromě hrází v rokli se letos počítá
s výstavbou velké nádrže pod rybníkem
Tři Vrby za zhruba 7 300 000 korun.
(osm)

Praktické informace
z našeho města
do vašeho
chytrého mobilu
Stáhněte si zdarma
aplikaci
HLÁŠENÍ ROZHLASU
Postup najdete na
adrese: domazlice.
hlasenirozhlasu.cz

Servis

číslo 4

Červený kříž chystá příměstský
tábor Malý záchranář
Termín konání:
12.7.-16.7.2021
Místo konání:
OS
ČČK
Domažlice,
Fügnerova 647, Domažlice (sportovní hala)
Komu je určen:
pro děti věku 6-10 let
Cena: 1 050,- Kč - zahrnuje oběd, odpolední svačinu, pitný režim, veškeré

vybavení a pomůcky pro
výuku první pomoci
Program: základy první
pomoci, vyzkoušíme si
maskování zranění,sportovní soutěže a hry, výlety
do okolí a spoustu další
zábavy
Informace a přihlášky:
OS
ČČK
Domažlice,
Fügnerova 647, 34401

Domažlice nebo na webových stránkách www.
oscckdo.estranky.cz
tel. 379 722 514 nebo
606 427 745

Nabídka letních táborů DDM
Domino Domažlice
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice chystá na červenec a srpen 2021
sedm příměstských a jeden pobytový letní tábor:
12. 7. - 16. 7. 2021 Příměstský tábor „S písničkou jde všechno líp“
19. 7. - 23. 7. 2021 Příměstský tábor „Hrajeme si s angličtinou“
19. 7. - 23. 7. 2021 Sportovní příměstský tábor - baseball
26. 7. - 30. 7. 2021 Sportovní příměstský tábor
2. 8. - 6. 8. 2021 Příměstský tábor „Máme rádi zvířata“
27.7. – 6. 8. 2021 Pobytový tábor na Rudolfově Pile - Olympijské hry
16. 8. – 20. 8. 2021 Příměstský tábor „Mladý zálesák“
23. 8. - 27. 8.2021 Příměstský tábor „Hurá do školy!“
Přihlášky na jednotlivé tábory jsou k vyzvednutí v DDM Domino Domažlice v Hradské
ulici 94 nebo je naleznete na webových stránkách www.ddmdomazlice.cz Telefon:
379 722 811. Tábory jsou určeny pro všechny děti (nemusí navštěvovat kroužky v
DDM). Tábory jsou určeny pro všechny děti (nemusí navštěvovat kroužky v DDM).

Změny v termínech
svozu komunálního
odpadu
V souvislosti s velikonočními svátky dojde ke změnám ve svozových
dnech. Pracovníci Domažlických technických služeb provedou svoz komunálního odpadu následovně:
■ Ve středu 31. 3. 2021 bude proveden náhradní svoz komunálního odpadu za čtvrtek 1. 4. 2021 a pravidelný
středeční svoz
■ Ve čtvrtek 1. 4. 2021 bude proveden
náhradní svoz komunálního odpadu
za pátek 2. 4. 2021 a dále pak svoz
bioodpadu za pátek 2. 4. 2021
■ V úterý 6. 4. 2021 bude proveden
náhradní svoz komunálního odpadu
za pondělí 5. 4. 2021
■ Ve středu 7. 4. 2021 bude proveden
náhradní svoz komunálního odpadu
za úterý 6. 4. 2021
■ Ve čtvrtek 8. 4. 2021 bude proveden
náhradní svoz komunálního odpadu
za středu 7. 4. 2021 a pravidelný čtvrteční svoz
(dts)

Svaz postižených
civilizačními
chorobami v ČR
informuje
Vážení členové základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
v Domažlicích,
poslední rok je pro všechny velkou výzvou, ale věříme, že léto a podzim pro
nás budou znamenat nový start do běžného a přitom krásného života.
Vážení členové, dodržujme opatření,
chraňme sebe a své okolí, a tím společně
zastavme šíření pandemie.
Plánujme a těšme se na společná setkávání a aktivity a na to, co hezkého společně prožijeme.
Přejeme všem našim členům hodně
zdraví a v klidu prožité Velikonoce.
Za výbor základní organizace
SPCCH Domažlice
Marie Plzenská - předsedkyně
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DTS Domažlice
děkují občanům
Touto cestou bych rád poděkoval
těm občanům, kterým není lhostejný
vzhled veřejného prostranství a veřejné zeleně. Společně s našimi pracovníky tak přispěli ke zlepšení a zpříjemnění života v našem městě.
Velice si vážíme pracovitosti a píle, se
kterou někteří občané zvelebují okolí
svého bydliště.
Rádi budeme i v letošním roce nápomocni odborně, pracovně i materiálně.
V jarních měsících opět rádi zajistíme
a dodáme občanům vhodné výsadby
pro zkrášlení míst, ve kterých žijí.
Bližší informace u vedoucího střediska veřejná zeleň na tel.č.: 608 240 435
Bc. Jaroslav Zavadil
ředitel organizace
DTS Domažlice.p.o.

Odběry krve od dárců
v úterý
27. dubna
Český červený kříž Domažlice s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v úterý 27. dubna. Odběr
se bude konat ve Střední zdravotnické
škole Domažlice na Chodském náměstí od 14:00 do 16:30 hodin. K odběru
potřebujete kartičku zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Dárci mohou
dávat krev 4x do roka - minimální doba
mezi odběry jsou tři měsíce.  (ččk)

Turisté
informují
Vážení přátelé turistiky,
současná nejistá situace s nákazou
koronaviru nám neumožňuje dlouhodobé plánování turistických akcí. Sledujte proto, prosím, aktuální informace v denním tisku a ve vitríně KČT na
Sokolském domě.
KČT Domažlice

Vážení návštěvníci kina Čakan,
v tomto vydání nepřinášíme pravidelný program. Do uzávěrky
nebylo jasné, zda a kdy případně
bude možno obnovit promítání.
Děkujeme za pochopení.

Zpravodajství
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Sčítání lidu 2021
Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. V roce
2021 nastane další opakování této významné události. Za jeho realizaci odpovídá Český statistický úřad.
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do
9. 4. 2021 má každý možnost sečíst
se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.
cz nebo v mobilní aplikaci. Tuto možnost doporučujeme. Kdo se nesečte
online, bude mít zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři. Vzhledem k současné
epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr
listinných formulářů, při kterých dojde k
výraznému omezení fyzických kontaktů
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.
Distribuce formulářů do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických
pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce,
fyzický kontakt primárně venku, minima-

lizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu
nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit
na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné
obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (kromě dalších
i Domažlice 1, Msgre B. Staška). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za
zvýšených hygienických požadavků. Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečné-

ho pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní
stav.
Za osoby mladší 18 let, osoby omezené
ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných v
České republice v rozhodný okamžik, s
výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v
souladu s příslušnými právními předpisy
a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například
při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace
zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry
i směřování výzkumných či vědeckých
pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na
webu www.scitani.cz.
(job,čsú)

Pivovar přichystal Kopřivovou 12°
Speciální edice zeleného kopřivového
piva je novinkou, kterou na duben pro své
zákazníky připravil domažlický městský
pivovar.
,,Bylinky jako například pelyněk, šalvěj,
rozmarýn, myrta a řebříček se používaly
k výrobě piva odpradávna. Je doloženo,
že až od desátého století byly tyto byliny
postupně nahrazovány chmelem," říká
domažlická sládková Jana Müllerová.
Kopřiva dvoudomá obsahuje velké
množství zeleného barviva (chlorofylu), vitaminu C, železa, hořčíku, vápníku
a draslíku. ,,Již naše prababičky věděly,
že tato bylina má spoustu blahodárných
účinků, a proto každé jaro sbíraly mladé
kopřivy a vařily z nich čaje nebo připravovaly jídlo na způsob špenátu," pokračuje
Müllerová.
Zelené pivo se pije na mnoha místech
světa, velkou popularitu má v Anglii, kde
má hlavní slovo na svátek svatého Patrika, který připadá na 17. března. Postupně
zdomácnělo i u nás, v nabídce ho mívají
české minipivovary i větší výrobci pěnivého moku.
,,Mnoho lidí se nás již od minulého roku
ptalo, zda budeme mít na Velikonoce zelené pivo. Vždy, když jsem to slyšela, tak

jsem byla na rozpacích, představa, že do
piva budu lít nějaké umělé barvivo, mě
přímo znechucovala. Proto jsem odpovídala, že nevím, zda bude zelené, ale že
určitě bude bylinkové. Nyní na jaře, když
jsme vymýšleli, jak pivo uvařit, se nám
naskytla příležitost koupit kopřivovou
bázi, která obsahuje jen extrakt z mladých kopřiv a přírodní barvivo chlorofyl a

kurkumin, takže pivo nebude jen bylinkové, ale dokonce i zelené, jak si naši zákazníci přáli," říká sládková.
A jak bude pivo Kopřivová 12 ° chutnat?
Na pohled bude zelené s lehce zelenou
pěnou, ve vůni ucítíme bylinné aroma,
v chuti svěžest po kopřivovém čaji, citlivější jedinci rozpoznají i mírnou pálivost
připomínající chuť pepře.
Domažlické kopřivové pivo se vyrábí
smícháním naší Domažlické 12° s kopřivovým extraktem, který se dávkuje do
sudu před stočením piva.
,,Můžeme tak lépe reagovat na poptávku. Nevíme, jaký bude o toto zelené pivo
zájem. Tímto technologickým postupem
se nám proto nemůže stát, že bychom
zeleného piva vyrobili moc a nevěděli, co s ním. Důvod, proč jsme neuvařili
pivo přímo z čerstvých kopřiv, je prostý.
Naše dvanáctka kvasí 11 dní a poté ještě měsíc leží. Pokud bychom chtěli na
Velikonoce pivo dělat z čerstvých kopřiv,
tak bychom museli pivo uvařit nejdéle na
konci února, kdy ještě kopřivy nerostou,"
popisuje Jana Müllerová.
Dodává, že pokud bude o Kopřivovou
12° zájem, v nabídce by se měla objevit
i v příštím roce.
(job)

Zápisy do školských zařízení

číslo 4
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Zápis do 1. tříd ZŠ a MŠ Msgre B. Staška
Milí rodiče a budoucí prvňáčci,
srdečně Vás zveme k zápisu do prvních
tříd. Na základě pokynu MŠMT se zápisy
uskuteční bez přítomnosti dětí. Z tohoto
důvodu bychom i Vám rádi zápis co nejvíce zjednodušili a ochránili v dnešní době
Vaše i naše zdraví.
Zápisy budou probíhat bezkontaktně.
Potřebné formuláře si můžete stáhnout
z webových stránek naší školy www.

novaskoladomazlice.cz, případně osobně vyzvednout v pátek 2. dubna nebo v
pondělí 5. dubna 2021 od 14.00 do 17.00
hod.
Vyplněné formuláře můžete odevzdat
do připravené schránky 12. dubna nebo
14. dubna 2021 od 15.00 do 16.00 hod.,
případně zaslat emailem na adresu
zsmsgredomazlice@seznam.cz.

Bližší pokyny najdete na webových
stránkách.
Těší se na Vás a rádi Vás přivítají všichni
zaměstnanci naší školy. Ve školním roce
2021/2022 budou v prvních třídách pravděpodobně vyučovat paní učitelky Mgr.
Jana Schröpferová, Mgr. Marie Schröpferová a Mgr. Radmila Uzlíková.
Mgr. Karel Štípek
ředitel školy

Zápis do MŠ Msgre B. Staška Domažlice
Srdečně zveme k zápisu do mateřské
školy, který se uskuteční od 3. května do
14. května 2021.
Pod naši organizaci spadají MŠ Msgre
B. Staška 232, MŠ Benešova 282 a MŠ
Palackého 224.
Vzhledem k současné epidemiologické
situaci bude zápis probíhat bez osobní
přítomnosti rodičů a dětí.

ZÍSKÁNÍ FORMULÁŘŮ:
• www.novaskoladomazlice.cz/materska-skola/spolecne-dokumenty-materskych-skol/
• vyzvednutí ve všech MŠ od 26. 4. 2021
- 8–12 hodin
•

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
datovou schránkou ID (gv5mkym)

• e-mailem (ms.msgrestaska.domazlice@seznam.cz)
• poštou (ZŠ a MŠ Msgre B. Staška 232,
344 01 Domažlice)
• osobně (v MŠ Msgre B. Staška v pracovní dnech od 8.00 – 16.00 hod.)
Mgr. Karel Štípek
ředitel školy

Zápis do Mateřské školy Domažlice,
příspěvkové organizace
Zápis do Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, pod kterou spadají
mateřské školy Zahradní 471, Poděbradova 53 a Michlova 565, bude probíhat v
období od 3. 5. do 14. 5. 2021, a to bez
osobní přítomnosti rodičů a dětí.
Formuláře k zápisu si rodiče mohou vytisknout z webových stránek mateřské
školy nebo si je mohou vyzvednout ve
speciálních schránkách na budovách ma-

teřských škol, a to od 26. 4. 2021. Vyplněné formuláře mohou pak následně vhodit
do poštovních schránek mateřských škol.
V případě žádosti o přijetí do speciální
třídy či dalších dotazů kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 703187534
nebo emailem ms4.domazlice@seznam.
cz.
Podrobné informace, kritéria pro přijímání
a všechny formuláře naleznete na webo-

Zápis do 1. tříd
ZŠ Komenského 17 pro
školní rok 2021/2022
Základní škola Komenského 17 zve na
zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022.
Termín zápisu: 1. duben 2021 – 30. duben 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve
škole.
Způsob podání vytištěné a podepsané
elektronické žádosti, kterou najdete na
zapisyonlinezskom17.cz:
1. do datové schránky školy (ID datové
schránky školy mv3ia4s), 2. e-mailem na
adresu skola@zskom17.cz s uznávaným
elektronickým podpisem (nelze jen poslat

prostý email!), 3. poštou na adresu ZŠ
Domažlice, Komenského 17, 344 01 , 4.
osobní podání do kanceláře školy každé
úterý a středu dle rezervovaného času
uvedeného při vyplňování elektronické
žádosti o přijetí k plnění povinné školní
docházky (rezervovaná doba
v rozmezí od 8.00 hod. do 12.00 hod.)
Vše podstatné k zápisu najdete na stránkách www.zskom17.cz
Mgr. Ivan Rybár,
ředitel školy

vých stránkách mateřské školy www.skolkydomazlice.cz.
Pro děti, které dosáhnou 5 let do 31. 8.
2021 je předškolní vzdělávání povinné.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, rádi Vás také přivítáme a zodpovíme
dotazy při Dni otevřených dveří, který se
uskuteční na všech pracovištích.
Mgr. Lenka Žáková,
ředitelka mateřské školy

Zápis do dětské
skupiny Sluníčko
Zápis do dětské skupiny Sluníčko (Michlova 565, Domažlice) proběhne ve čtvrtek
6.5.2021 od 8.00-15:30 za účasti pouze
jednoho zákonného zástupce.
Čas zápisu si prosím předem telefonicky rezervujte na čísle 727 862 686 nebo
e-mailu: jesle@mesto-domazlice.cz
S sebou si přineste OP a rodný list dítěte.
V případě, že se nebudete moci zúčastnit
v daném termínu, domluvíme se individuálně na termínu náhradním. V případě
volných míst přijímáme děti i v průběhu
celého roku.
Těšíme se na Vás!
Mgr. Veronika Beránková,
ředitelka dětské skupiny Sluníčko

Sociální služby
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Služba pro sluchově postižené
je nově rozšířena
Služba „Infolinka s online přepisem řeči
pro osoby se sluchovým postižením", která
je k dispozici na webu domažlického městského úřadu, je nově rozšířena o unikátní
funkci „text to speech" během hovoru.
Tato nová funkce umožní využít službu i
osobám se zhoršenou srozumitelností řeči
či její úplnou ztrátou. Uživatel služby bude
nově moci svůj dotaz vepsat do speciálního řádku, dotaz bude následně automaticky přečten syntetickým hlasem zaměstnanci úřadu a mluvená reakce úředníka je
přepsána profesionálním přepisovatelem
do textové podoby. Uživatel služby si tedy
může vybrat, zda bude komunikovat mluvenou češtinou či psanou formou.

Odpověď zaměstnance úřadu mu bude
vždy doslovně přepsána profesionálními
přepisovateli, kteří dosahují rychlosti přes
500 úhozů za minutu.
,,Dosud službu využilo několik desítek občanů se sluchovým postižením. Jde o významnou pomoc lidem s handicapem, další možnost, jak úřad přiblížit postiženým
občanům. Jsem moc ráda, že do konce
března určitě poběží dál, protože stávající situace je složitá pro zdravé lidi, natož
pro lidi s jakýmkoli omezením,“ konstatuje
Ilona Jelínková, vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví.
Výše zmíněnou inovaci připravil provozovatel služby - sociální podnik Transkript

online k letošnímu Světovému dni sluchu,
který připadá na 3. března. Právě od tohoto data je novinka k dispozici. Infolinka
s online přepisem řeči je k dispozici na
tomto odkazu: https://domazlice.infolinky.
textcom.cz/app/ nebo přímo z titulní strany
webu domazlice.eu.
(job)

Bezplatná
psychologická
pomoc
Nezvládáte současnou situaci?
Nebuďte na to sami, mluvte o tom!
VOLEJTE
379 412 740, 773 745 771
Telefonní kontakt je v provozu:
PO - ČT 8:00 – 16:00
PÁ 8:00 – 14:00
Mimo uvedené termíny můžete využít
SCHRÁNKU PRO VZKAZY umístěnou na
budově Městského úřadu Domažlice, U
Nemocnice 579, Domažlice.
Adresáta na vzkazu označte: OSVZ
Chcete-li být kontaktován/a, uveďte své telefonní číslo, případně e-mailovou adresu.
Každým podnětem se budeme zabývat.
Na uvedených telefonech jsou připraveni
vám pomoci:
- pracovnice Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Domažlice
-pracovníci Psychologické poradny Centra
sociálních služeb Domažlice
-členové Skaut Domažlice
-sociální pracovnice Centra Jana
-sociální pracovnice Komunitního centra
Pivovar Domažlice

Telefonní linka
pro seniory mající
zájem o očkování

Komunitní centrum, které se nachází v Kulturním centru Pivovar (vstup
z parkoviště u Kauflandu), nabízí pomoc seniorům s registrací do systému
pro zájemce o očkování proti Covidu-19. Získáte informace jak postupovat v on-line rezervaci. Linka pro seniory mající zájem o očkování - tel.
607 142 439 (PO-PÁ 7.00-15.00). Iniciativa města má za cíl napomoci centrálnímu registru a praktickým lékařům.

Sociální služby
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Organizace Člověk v tísni
v době mimořádných opatření
Organizace Člověk v tísni, o.p.s., působí na Domažlicku již řadu let se svými
službami a nic se na tom nemění ani
v době nouzového stavu nebo mimořádných opatření. Spolupráce má však
samozřejmě svá specifika. V ideálním
případě probíhá distančně, a to telefonicky, emailem, ale je možné se domluvit i na alternativě a spojit se s pracovnicemi například přes počítač.
Pokud situace vyžaduje fyzické jednání
a je neodkladná, je možné se s pracovníky setkat osobně. Setkání pak probíhá
v ideálním případě ve venkovních prostorách a vždy za dodržení všech aktuálních opatření. Kontaktní hodiny pro
zájemce fungují každý čtvrtek od 12 do

NEPŘIŠEL VÁM
DOMAŽLICKÝ
ZPRAVODAJ DO SCHRÁNKY?
Napište nám na e-mail:
babor@idomazlice.cz

15 hodin (náměstí Míru 40, Domažlice),
nicméně je doporučeno se s pracovníky
domluvit předem telefonicky či emailem
(778 470 828, plzen.domazlice@pinf.
cz). Pracovnice mohou v naléhavých
případech přijet také za vámi.
A s čím se na pracovníky můžete obracet? Pokud máte potíže v dluhové
oblasti, řešíte potřebu odkladu splátek,
komunikaci s věřiteli či exekutory, ale i
pokud zvažujete oddlužení a nevíte jak
na to, pak se určitě ozvěte. „Kontaktovat
nás ale mohou také lidé, kteří se dostali
do potíží v zaměstnání, s bydlením, neví
si rady s dávkami nebo se dostali do úzkých v důsledku aktuální epidemiologické situace – bojují s registrací na očko-

vání, onemocněli oni sami nebo někdo
jejich blízký a mají nejasnosti v tom, na
co mají nárok, neorientují se v aktuálních opatřeních,“ vyjmenovává možné
situace pracovnice Věra Horváthová.
Mohou se také objevit obtíže v souvislosti s výchovnými problémy dětí či jejich distanční výukou, pak je možnost
zkontaktovat se s Ladou Forstovou
(608 226 713, lada.forstova@clovekvtisni.cz), která pracuje s rodinami s dětmi, nebo Eliškou Ferkovou, která se
věnuje podpoře vzdělávání dětí. Ostatní kontakty a více informací je možné
nalézt na www.clovekvtisni.cz/plzen
nebo www.facebook.com/clovekvtisni.
plzenskykraj.
(krá)

Pomoc osamělým osobám, seniorům,
tělesně postiženým i dalším osobám
Město Domažlice ve spolupráci s dalšími
organizacemi nabízí pomoc při zajištění
nákupu potravin a léků, se zprostředkováním dovozu oběda, s venčením psa po
dobu karantény či nemoci, při zajištění doprovodu k očkování.

Kontaktní telefon: 725 891 579
Po + St 8:00 - 17:00
Út + Čt 8:00 - 15:00
Pá 8:00 - 14:00

Centrum JANA se představuje
Kdo jsme a co děláme?
Jsme nízkoprahová sociální služba pro
osoby pracující v prostituci a uživatele
návykových látek.
Klientům nabízíme bezplatně materiál sloužící k minimalizaci zdravotních
rizik. V oblasti prostituce to jsou mj.
kondomy a u konzumentů návykových
látek měníme infekční injekční materiál
za čistý.
Na veřejných prostranstvích sbíráme
odhozený použitý infekční materiál,
čímž zamezujeme šíření závažných
chorob (např. HIV, žloutenky typu C a
syfilis).
Klienty testujeme na krví a pohlavně
přenosné nemoci.
Svojí činností se snažíme klienty učit,
jak minimalizovat rizika, kterým jsou vystaveni.
Tím, že podpoříme zdraví jednotlivce,
ovlivníme i zdraví veřejné.
Našli jste pohozenou stříkačku?
• Najdete-li pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku, nedotýkejte se

jí!
• Nález oznamte na městskou policii,
Policii ČR nebo na terénní program
Centra JANA, jenž zabezpečí jejich
bezpečnou likvidaci.
• S použitou injekční jehlou a stříkačkou
se manipuluje pouze pomocí vhodného
nástroje, např. pinzety nebo kleští. Poté
se ukládají do pevného obalu s uzávěrem – tlustostěnný kontejner, který je
možno v případě nouze nahradit např.
PET lahví.
• Použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako nebezpečný infekční odpad
a neměly by se dostat na volně přístupná prostranství. NEPATŘÍ DO POPELNICE!!!
• Při poranění hrozí přenos infekčních
chorob, např. viru HIV způsobujícího
nemoc AIDS či hepatitidy C.
• Poučte děti, že nesmí objevené použité stříkačky brát do ruky, ale aby takovýto nález oznámily někomu staršímu
nebo dospělému, který se postará o
odklizení (viz výše).
(jana)

Historie
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Z historie domažlické mlékárny
Domažlická mlékárna patřila mezi nejstarší závody podniku Západočeských
mlékáren Šumava. První provozovny
vznikaly adaptací bývalé čistírny peří,
a to již za dob nacistické okupace.
V letech 1960 – 1981 byla součástí
Západočeských mlékáren n. p. Klatovy,
v období 1981 – 89 organizačně přičleněna pod mlékárenský průmysl – Průmyslový koncern Praha a v letech 1989
– 93 Mlékárenský průmysl Klatovy.
V roce 1993 byla krátce samostatnou
Mlékárnou Domažlice.
V roce 1996 je mlékárna po několika
změnách vedení a majitelů vydražena Klatovskou mlékárnou a následně
provoz uzavřen a všichni zaměstnanci
propuštěni. V období postupné likvidace mlékáren v Západočeském kraji si
ji v roce 1998 kupuje firma NAMARA
s.r.o., která ji provozuje dodnes.
V období let 1960 – 1995 se postupně
rozšiřoval závod i výroba. Na přelomu
let 1968 – 1969 byla zahájena a realizována výstavba chladírny a výdejových
ramp, přestavba kotelny na olejové topení a v roce 1970 byl vybudován potřebný sklad. Denně se tehdy do domažlické mlékárny sváželo na 45 000
litrů mléka z poloviny okresu, mlékárna
měla na 70 zaměstnanců.
Vyráběly se jogurty, romadury, sýr Lučina, tvaroh a konzumní mléko na prodej.
V roce 1968 byla zahájena výroba bílých sýrů „Istanbul“ na export do Bejrútu
a Libanonu.
Současný majitel, firma NAMARA s.r.o.
se sídlem v Praze, navázal v roce 1998
na výrobu slaných bílých sýrů a ty jsou
nosným výrobním programem – s určením pro export do zemí Středního východu.
Několikrát jsem navštívil ředitele

domažlické provozovny Ing. Nabila
Habbache, rodáka ze Sýrie, který vystudoval Vysokou školu chemickou
v Bratislavě. Bohužel mi tento vedoucí
pracovník neposkytl žádné oficiální informace o provozu a perspektivě bývalé
domažlické mlékárny.
Pro nastartování provozu firmou NAMARA s.r.o., po 3 měsících výluky
v roce 1998 bylo potřeba sehnat hlavně
zaměstnance. Většinou se vrátili ti původní a dnes jich má provozovna na 40.
Exportní program bílých slaných sýrů
je náročný hlavně na přepravu do cílových destinací. Plný tahač odjíždí do
Prahy, z Prahy kontejnery do Hamburku, poté lodí na Střední východ.
Sýr se přepravuje v plechových krabicích o váze 18 kg, zalévá se speciálním
solným nálevem a krabice se uzavírají
letováním.

Češi si často myslí, že slané sýry vozí
do horkých oblastí k doplňování soli do
organismu při pocení. Odběratelé je
však odsolují a vyrábí z nich výborné
sladkosti. V Česku se slaný sýr používá
s oblibou na šopský salát.
S rozšiřováním provozu i výroby zřejmě
vedení nepočítá, ale troufám si tvrdit,
že ani s omezením nebo zastavením.
Věřím, že dobře zařízená provozovna,
upravená v roce 2003 i na podmínky
EU, bude i nadále zaměstnávat místní
lidi.
Vstup do areálu nese rukopis architekta Josefa Batelky. Navazující dva patrové objekty s narušenou severní fasádou
jsou nefunkční. Proč neopravit alespoň
onu fasádu prosperující mlékárny ve
vnějším ochranném pásmu městské památkové rezervace?
Ing. Karel Frait

Domažlická mlékárna v Jiráskově ulici.

Foto: Karel Frait

TIP NA VÝLET: Starý Herštejn
Loni v září byl
slavnostně představen
nový
´kabát´ zříceniny středověkého hradu Starý
Herštejn, který je
součástí přírodní
rezervace Starý
Herštejn. Ta byla
ustanovena
již
v roce 1968.
O opravu zříceniny začaly okolní obce, sdružené
do Svazku Domažlicko, usilovat před
dvaceti lety. Díky přeshraničnímu pro-

jektu Revitalizace krajinných dominant
v Akčním spolku Čerchov plus/Naturpark
Oberer Bayerischer Wald a CHKO Český les", spolufinancovaného Evropskou
unií, došlo k revitalizaci této památky i tří
krajinných dominant na bavorské straně
hranice (Bayernwarte, Klammerfels a Altenschneeberg).
Starý Herštejn byl založen jako pomezní
hrad, sloužil k obraně Řezenské obchodní stezky mezi Prahou, Plzní, Řeznem
a Mnichovem. Hrad byl zpustošen během
husitských válek a stal se útočištěm loupeživých band. K jeho zkáze došlo v roce
1510, kdy královské vojsko lapky, jakož
i hrad, definitivně rozprášilo. Zřícenina

Starého Herštejna byla v následujících
staletích oblíbeným výletním a turistickým
cílem. V druhé polovině minulého století sloužil jako pozorovací hláska - objekt
protivzdušné obrany státu.
Výlet na Starý Herštejn můžete spojit
s procházkou v okolí Vranovského sedla
nebo prohlídkou japonské kamenné zahrady v Poběžovicích. Návštěvníci si mohou zahrát hádankovou hru. Za správné
odpovědi pak v Městském informačním
centru v Domažlicích získají hezkou cenu
(po znovuotevření MIC).
Více o historii této lokality se dozvíte
v nové knize Hrad Starý Herštejn, Pivoň a
Vranov, která vyšla v loňském roce. (job)
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Kalendárium významných osobností

DUFFEK, Maxmilián
- okresní starosta
* 18. 12. 1856 - Domažlice
+ 03. 04. 1926 - Domažlice
Dlouhá léta působil jako okresní starosta, autor řady národopisných publikací.
95. výr. úmrtí
BAYER, František
- autor odborných publikací
* 15. 05. 1854 - Mšené (okr. Litoměřice)
+ 05. 04. 1936 - Praha
Středoškolský profesor, paleontolog a
ornitolog. Učil na reálném gymnáziu v
Domažlicích.
85. výr. úmrtí
ŠLAIS, Matěj - archivář
* 23. 05. 1896 - Hluboká
+ 08. 04. 1976 - Domažlice
Místa působení: Kdyně, Horšovský Týn,
Domažlice. Působil jako okresní archivář, básník, regionalista a knihkupec.
45. výr. úmrtí
PACHL, Václav - sklenář
* 09. 09. 1919 - Domažlice
+ 09. 04. 2006 - Domažlice
Prováděl sklenářské práce a prodával
reprodukce obrazů. Činný také jako pokladník u OV Českého svazu zahrádkářů.
15. výr. úmrtí

PROCHÁZKA, Alois st. - stavitel
* 09. 04. 1856 - Ouholice (okr. Mělník)
+ 11. 12. 1930 - Domažlice
Městský stavební technik v Domažlicích. Řídil stavbu gymnázia, chudobince, elektrárny, jatek či měšťanského
pivovaru.
165. výr. narození
ŠMÍD, Zdeněk - spisovatel
* 17. 05. 1937 - Kdyně
+ 09. 04. 2011 - Seychely
Působení: Domažlice, K. Vary, Plzeň.
Učitel, autor humoristických knih a také
románů inspirovaných česko-německými vztahy v pohraničí.
10. výr. úmrtí
NEUBAUER, Antonín - purkmistr Domažlic
* 10. 04. 1761 - Domažlice
+ 06. 06. 1827 - Domažlice
Zakladatel textilní manufaktury, zasloužil se o rozvoj průmyslu a obchodu v
Domažlicích.
260. výr. narození
KOHOUT, Josef - turista
* 20. 07. 1941 - Domažlice
+ 14. 04. 2001 - Domažlice
Turista, věnoval se studiu historie Čerchova. Spolu s Jaroslavem Lukáškem
obnovil bývalou Wrbatovu cestu z Babylonu na Čerchov.
20. výr. úmrtí

SKALOVÁ, Jiřina - zpěvačka
* 19. 04. 1921 - Domažlice
+ 06. 09. 2009 - Domažlice
Sólistka pěveckého spolku Čerchovan,
propagátorka písní Jindřicha Jindřicha
a knihovnice domažlické knihovny.
100. výr. narození
SKALICKÝ, Josef Kalasan - kapelník
* 11. 07. 1833 - Vojkov (okr. Benešov)
+ 23. 04. 1911 - Domažlice
Hudební pedagog, v Domažlicích vedl
kapelu měšťanského a hasičského ostrostřeleckého sboru.
110. výr. úmrtí
KONRÁDY, Antonín ml. - dudák
Původně jazzový hudebník, posléze
dudák a zakladatel Konrádyho dudácké
muziky.
V měsíci dubnu slaví 90. výr. narození
ROŠKOT, Kamil - architekt
* 29. 04. 1886 - Vlašim (okr. Benešov)
+ 12. 07. 1945 - Paříž (Francie)
Působení: Praha, USA, Milán (Itálie),
Ústí nad Orlicí, Domažlice. Autor návrhu na rekonstrukci štítů historických
domů na domažlickém náměstí a návrhu památníku bitvy u Domažlic.
135. výr. narození
Zdroj: Městská knihovna B. Němcové

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
Baldovská 638, Tel.: 379 72 58 53
Oddělené pracoviště: Břetislavova 84 a 209, Tel.: 379 72 43 25
Email: reditelka@soc-sluzbymestadomazlice.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOMAŽLICE

Jsme příspěvková organizace města Domažlice. Poskytujeme ambulantní a terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pomůžeme Vám:

- s podáváním jídla a pití
- s oblékáním a svlékáním včetně speciálních pomůcek
- při samostatném pohybu ve vnitřním a venkovním prostoru
- při úkonech osobní hygieny
- ošetření nohou
- s úklidem a údržbou domácnosti
- s nákupy a pochůzkami
- praním a žehlením prádla

Sazba na hodinu za úkon je 130,-Kč.
- zajistíme stravu a dovoz Po - Pá
ceny oběda: oběd běžný 72,oběd dieta 74,dovoz oběda 10,-

Kde si službu objednat?

Přímo v objektu Městského centra sociálně rehabilitačních služeb v Břetislavově ul. č. 84 (vedle sídla Hasičského záchranného sboru).
Zavedení pečovatelské služby je možné si domluvit přímo se sociální pracovnicí ve všední dny

PO – PÁ do 7:00 do 15:30 hod.
Tel.: 379 72 43 25
Petra Řezníčková, DiS. – sociální pracovník
Lenka Čížová – vedoucí pečovatelské služby
dpsbresocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
dpsbrezdravotni@soc-sluzbymestadomazlice.cz
Více informací na webových stránkách: www.soc-sluzbymestadomazlice.cz
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SKLENÁŘSTVÍ POD ŠKARMANEM a.s.
Rohova 124, Domažlice
tel: 774 648 402

-veškeré sklenářské práce
-keramické sklo do krbů a kamen
(i na počkání)
Jsme plátci DPH
Domažlické městské lesy
nabízejí
PALIVOVÉ DŘEVO
ZA AKČNÍ CENY
V NABÍDCE
I ŠTÍPANÉ DŘEVO

Telefon:
602 249 341 (p. Fořt)
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Mgr. Sylva Kaiserová, DiS.

ANGLIČTINA
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
ON-LINE VÝUKA
PŘEKLADY
A TLUMOČENÍ
AJ / NJ / RJ / BG

tel.: 724 117 059
www.sylvakaiserova.cz

Uzávěrka inzerce pro květnový
Domažlický zpravodaj je 15. 4. 2021.
kontakt: babor@idomazlice.cz

Město Domažlice transparentně
nakoupilo energie a ušetřilo.
Ušetřete i vy - snadno s parc4u!
Město Domažlice v roce 2020 vysoutěžilo dodavatele
zemního plynu a elektrické energie prostřednictvím
energetické burzy POWER EXCHANGE CENTRAL
EUROPE (PXE). Jedná se o jeden z nejtransparentnějších způsobů nákupu energií.
Chcete ušetřit i vy?
Vyzkoušejte novou platformu PXE parc4u určenou
pro domácnosti a malé firmy.

www.parc4u.cz

Jak na to?
V aplikaci parc4u si můžete
rychle a jednoduše nalézt
nového dodavatele elektrické
energie a zemního plynu.
Vše vyřídíte jednoduše:
online na www.parc4u.cz nebo
na info@parc4u.cz nám jen
zašlete kopii své poslední
faktury od stávajícího
dodavatele (skryjte si své
osobní údaje, pokud je
nechcete uvádět) a my
nezbytné informace vyplníme
za vás.
Nabídneme vám jen solidní
dodavatele, výhodnou cenu
a postaráme se o smlouvu
i převod. A vše zdarma.
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